
Ένα σχόλιο για τα τελευταία νέα- 

Η κε έληαμε ηνπ Rethink θαη ηνπ Φαιεξηθνύ όξκνπ ζην ΣΕΣ 2014-2020 -κε ηελ 

πηζηεπηή ή όρη δηθαηνινγία από ηελ ΕΕ πσο πξόθεηηαη γηα έξγα βηηξίλαο-, αλέδεημε κε 

ηξόπν ζαθή ηελ έιιεηςε ελόο ζπλνιηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ελόο βηώζηκνπ 

καθξνπξόζεζκνπ πιάλνπ γηα ηελ Αζήλα. Όιν ην ζρέδην γηα ην κέιινλ ηεο Αζήλαο, 

πνπ  βαζίζηεθε ζε κηα νηθνλνκίζηηθε ζύιιεςε ηεο πόιεο σο citybreak πξννξηζκνύ 

θαηέξξεπζε κε έλα όρη από έμσ. Τώξα πξέπεη λα ζθεθηνύκε κηα άιιε Αζήλα.  

Κςπίωρ όμωρ ππέπει να ζκεθηούμε ξανά και ξανά ηο ποιορ ζσεδιάδει αςηή ηεν 

πόλε και ποιορ έσει λόγο ζ' αςηά ηα ζσέδια πος αθοπούν όλοςρ. Η εμσηεξηθή 

παξεκβνιή πνιύ πεξηζζόηεξν  αλέδεημε ηνλ αλύπαξθην εζσηεξηθό δηάινγν. Απηό πνπ 

ηόζν θαηξό, κε θάζε ηξόπν, κε ελζηάζεηο, αθόκα θαη πξνζθπγή ζην ΣΤΕ έβγαηλε ζαλ 

δηακαξηπξία από ην θνηλό, καο ήξζε ηειηθά ζαλ πξνθαλήο δηαπίζησζε από ηελ ΕΕ. 

(αλ θαη νη πξαγκαηηθνί ιόγνη ηεο άξλεζεο κάιινλ θξύβνληαη αιινύ) 

 Απηή ε θνηλσλία ησλ πνιηηώλ, ζηελ νπνία ηόζν ζπρλά γίλεηαη επίθιεζε όηαλ 

πξόθεηηαη γηα εζεινληηθέο δξάζεηο θαζαξηζκνύ θαη δξώκελα ζηνλ δεκόζην ρώξν, 

δηθαηνύηαη θαη νθείιεη λα έρεη ιόγν θαη ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ.   

 

Ποια είναι όμως η κοινωνία των πολιτών- Ποιοι είναι οι πολίτες? 

 

Πξηλ από έλα κήλα πεξίπνπ ζηελ Ειιεληθή Εηαηξεία έγηλε κηα ζπδήηεζε γηα ην 

ηζηνξηθό θέληξν, όπνπ θιεζήθαλ δηάθνξνη εθπξόζσπνη ζπιιόγσλ θαηνίθσλ ηνπ 

θέληξνπ λα ζπλνκηιήζνπλ κε ηνλ δήκαξρν θαη ηνπο ηξεηο παξόληεο αληηδεκάξρνπο. 

Τα πξνβιήκαηα ηνπο εμέζεζαλ  κεηαμύ άιισλ, εθ κέξνπο ηεο ΕΛΛΕΤ, ε Μάγηα 

Τζόθιε, πνπ δελ κπνξεί λα πνπιήζεη ην λενθιαζηθό ηεο ζηελ Πιάθα, θαζώο θαη 

άιιεο   θπξίεο ηεο Πιάθαο, ηνπ Κνισλαθίνπ, ηνπ Μεηο, ησλ Εμαξρείσλ θαη ηνπ 

Γθαδηνύ, πνπ  αλέδεημαλ ζαλ ζεκαληηθόηεξν πξόβιεκα ηεο Αζήλαο ηελ κνπζηθή ησλ 

κπαξ θαη ηηο θαξέθιεο ζηα πεδνδξόκηα. 

Ο δήκαξρνο δεζκεύηεθε λα ηνπο θάλεη κηα παξνπζίαζε ηνπ ΣΟΑΠ θαη λα ην 

ζπδεηήζνπλ. Με αλαθνίλσζε ηεο ΕΛΛΕΤ νη πξνλνκηαθνί απηνί πνιίηεο 

ζπγθξόηεζαλ ην "Δίθηπν Πνιηηώλ Ιζηνξηθνύ Κέληξνπ", ην νπνίν πξνηίζεηαη λα 

ζπλνκηιεί κε ηνλ Δήκν πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ηα πξάγκαηα ζηελ πόιε. 

>>>>>>>>>>>>>>>>> . . . <<<<<<<<<<<<<<<<< 

ΔΙΚΣΤΟ ΠΟΛΙΣΩΝ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ 

Τι ζημαίνει να είζαι πολίηης- πολίηης ιζηορικού κένηροσ? 

 

Να είζαι κάηοικος, θαμώνας, εργαζόμενος, δημόηης ηοσ ιζηορικού κένηροσ, να έτεις 

ακίνηηα ή επιτειρήζεις ζηο ιζηορικό κένηρο;  

Να είζαι πολίηης ασηής ηης τώρας, κάποιας τώρας, πολίηης ηοσ κόζμοσ; 



Τι είναι ένα δίκησο πολιηών ιζηορικού κένηροσ? -ηα δίκησα ηοσ ιζηορικού κένηροσ δεν 

είναι ένα - είναι πολλά και αλληλεπικαλσπηόμενα. 

Με βάζε απηνύο ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο, σο πνιίηεο  θαη σο ελδηαθεξόκελνη γηα ην 

ηζηνξηθό θέληξν, απνθαζίζακε λα πξνρσξήζνπκε ινηπόλ παξάιιεια θη εκείο ζηελ 

δεκηνπξγία ηεο ζειίδαο  

"Δίθηπν Πνιηηώλ Ιζηνξηθνύ Κέληξνπ "  (Νν 1, 2 , 3 …)  

Σθνπόο απηήο ηεο ζειίδα είλαη όζνη ελδηαθέξνληαη γηα ην ηζηνξηθό θέληξν λα 

εθζέζνπλ ηηο πξνηάζεηο  ηνπο, εθκεηαιιεπόκελνη θαη ηηο θαηεπζύλζεηο πνπ δίλεη ην 

λέν ΣΟΑΠ γηα ηελ Αζήλα 

Μεηά από εθηελέο δηάβαζκα ηνπ ΣΟΑΠ έρνπλ επηιεγεί ζπγθεθξηκέλα απνζπάζκαηα 

πνπ δίλνπλ ηδέεο, έκπλεπζε θαη ειπίδα γηα πνιιέο δξάζεηο κέζα ζηελ πόιε! Μπνξεί 

ην ΣΟΑΠ λα  είλαη πξνβιεκαηηθό ζε πνιιά ζεκεία , ζνπξεαιηζηηθό θαη παξσρεκέλν 

ζε θάπνηα άιια,  κέζα ζ' απηό όκσο θξύβνληαη ππέξνρεο επθαηξίεο. Με βάζε ινηπόλ 

ην ΣΟΑΠ θαη όζα ππέγξαςαλ νη ππνπξγνί  αο δώζνπκε ηηο δηθέο καο πξνηάζεηο θαη ν 

Δήκνο αο εληζρύζεη ηηο ηέρλεο, ηα γξάκκαηα, ηελ δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθόηεηα όπσο επαγγειίδεηαη ην λέν απηό ζρέδην! 

Σι κάνοςμε? 

>>> Φηηάρλνπκε κηα ζειίδα facebook (κε link sto blog) "Δίθηπν Πνιηηώλ Ιζηνξηθνύ 

Κέληξνπ" ζηελ νπνία  αλαξηνύκε ζηαδηαθά θνκκάηηα από πξνηάζεηο ηνπ ζρεδίνπ θαη 

πεξηκέλνπκε πξνηάζεηο από ην θνηλό- Ναη, λα κπνξέζνπκε λα θηηάμνπκε θάηη απηό- 

λα δώζνπκε κηα εηθόλα γηα ην ηη άιιν κπνξεί λα γίλεη ζ' απηή ηελ πόιε- ! 

>>> Δεμόζια ζςδήηεζε (ίζωρ ζηο Εμππόρ?) Δεςηέπα 15 Δεκεμβπίος (?) 

Πεξηιακβάλεη παξνπζίαζε ηνπ ΣΟΑΠ θαη Πξόζθιεζε γηα ζπκκεηνρή θαη δεκηνπξγία 

πξνηάζεσλ ζε έλα ζπλερηδόκελν δηθηπαθό  εξγαζηήξην 

>>> Δεύηεπε Δεμόζια ςδήηεζε με καηοίκοςρ ζε  γειηονιέρ- ηέλορ Ιανοςαπίος 

όπνπ ζα δνύκε θαη ηηο πξώηεο πξνηάζεηο 

>>> Επεξεπγαζία πποηάζεων ζςνεσιδόμενε ζαν επγαζηήπιο 

>>> Πξόηαζε πξνο ηνλ Δήκν ??? 

 

πεπιμένω ηιρ ιδέερ ζαρ _είζηε οκ για πανηεβού ηεν πέμπηε 5.30 ζηεν ομόνοια ? 
 


